
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
11صنعت، معدن و تجارت

شنبه 2 اردیبهشت 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3064 

 آغاز فصل برداشت برگ سبز چای 
از هفته آینده

رئیس سازمان چای از آغاز فصل برداشت 
برگ سبز چای در نیمه اردیبهشت  ماه خبر داد 
و گفت: تولید این محصول در صورت مساعد 
بودن شرایط جوی به ۱۴۰ هزار تن یعنی معادل 
برداشت سال گذشته خواهد رسید. محمدعلی 
روزبهان در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: به 
علت س��رمای هوا برداش��ت برگ س��بز چای 
امس��ال با تاخیر کمی اتف��اق خواهد افتاد اما با 
توجه به بارش های مناس��بی که تاکنون وجود 
داشته اس��ت، پیش بینی می شود میزان تولید و 
کیفیت آن نسبت به س��ال گذشته بهتر شود و 
در صورت ادامه همین ش��رایط جوی مساعد، 
رکوردشکنی سال گذش��ته در تولید برگ سبز 
چای و چای خش��ک در سال جاری نیز تکرار 
می ش��ود. رئیس سازمان چای افزود: دولت در 
راس��تای ارتقای کمی و کیفی برگ سبز چای 
طی س��ال های اخی��ر اقدامات مناس��بی انجام 
داده ک��ه از آن جمله می توان به اعطای وام ۳۰ 
میلیارد تومان��ی به باغداران و کارخانه داران در 

سال گذشته اشاره کرد.

 فقدان برنامه  ریزی 
از دالیل اصلی مشکالت بخش مسکن

رئیس اتحادیه مش��اوران امالک کشور با 
بیان اینکه دولت ها باید در قالب برنامه کالن به 
مسئله مسکن نگاه کنند و برای آن برنامه  ریزی 
طوالنی مدت داش��ته باش��ند، گف��ت: یکی از 
دالیل اصلی مش��کالت بخش مس��کن فقدان 
برنامه ریزی و چش��م انداز مش��خص است. به 
گزارش فارس، حس��ام عقبائ��ی افزود: اقتصاد 
ایران در س��ال ه��ای اخیر دچار رکود بس��یار 
عمیقی شده است که باعث شده دغدغه هایی 
که در بخش تولید و اش��تغال در کشور وجود 
داشته، تشدید پیدا کند.عقبایی ادامه داد: وزارت 
راه به عنوان متولی اصلی مس��کن در دولت و 
کشور و در کنار آن نهادهای دیگری مانند بنیاد 
مس��کن، ش��هرداری ها و حتی وزارت جهاد 
کشاورزی در حوزه مسکن تاثیرگذار هستند اما 
می بینید که با وجود این تعداد دس��تگاه مرتبط 
با مس��کن، چش��م اندازی در این حوزه وجود 
ندارد. وی اضافه کرد: نتیجه نبود برنامه ریزی 
پیوسته این می شود که دولت قبل طرح مسکن 
مه��ر را اجرا می کند ام��ا دولت یازدهم همین 
ط��رح را محکوم و آن را اش��تباه می داند پس 
بنابرای��ن دولت ها باید در قالب برنامه کالن به 
مسئله مسکن نگاه کنند و برای آن برنامه ریزی 

طوالنی مدت داشته باشند.

خبرنامه

تقویت فعالیت تجار ویتنام و ایران
اتاق  رئی��س  اقتص��ادی:  تفاهم-گ��روه 
بازرگان��ی ای��ران در مالق��ات با رئی��س اتاق 
بازرگان��ی ویتنام از حمای��ت دولت و مجلس 
در ایران، توس��عه روابط اقتصادی میان بخش 
خصوصی دو کشور خبر داد و خواستار تقویت 
فعالیت تج��ار دو طرف برای افزایش س��طح 
مبادالت به ۲ میلیارد دالر ش��د. غالمحس��ین 
ش��افعی با اشاره به س��فر پاییز س��ال گذشته 
هیات عالی رتبه سیاس��ی- اقتص��ادی ایران به 
هانوی، پایتخت ویتنام، گفت: س��فر کنونی به 
توصیه رئیس جمهور ایران و پس از توافق دو 
رئیس جمهور ب��رای تبادل هیات های تجاری 
انجام می ش��ود و در ش��رایطی ک��ه دو دولت 
اراده بر افزایش همکاری ه��ای تجاری دارند، 
وظیفه اتاق های بازرگانی دو کش��ور است که 
در جهت افزایش س��طح مبادالت تالش کنند. 
وی به ظرفیت های ب��االی اقتصادی دو طرف 
اشاره و عنوان کرد: در سایه حمایت دو دولت، 
بخش های خصوصی ای��ران و ویتام می توانند 
در کمترین زمان ممکن سطح مبادالت تجاری 
دوجانب��ه را دگرگ��ون کنند. ش��افعی از آغاز 
فعالیت اتاق ایران برای تش��کیل اتاق مشترک 
ایران و ویتنام بعد از س��فر مهرماه ۱۳۹۵ هیات 
ایرانی به هانوی خبر داد و گفت که تشکیل این 

اتاق مراحل پایانی خود را طی می کند. 

هدف گذاری 3/5 میلیارد دالری 
صادراتی صنایع غذایی در سال ۹۶

مدیرکل دفتر صنای��ع غذایی، دارویی و 
بهداش��تی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
هدف گذاری انجام ش��ده به منظور صادرات 
در حوزه صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی را 
معادل ۳.۵ میلیارد دالر در سال جاری اعالم 
کرد. مهدی صادقی نیارک��ی در گفت وگو با 
ایسنا، افزود: هدف گذاری انجام شده در سال 
۱۳۹۵ در ارتب��اط با ص��ادرات صنایع غذایی، 
دارویی و بهداشتی معادل ۳ میلیارد دالر بود 
ک��ه در آمار اعالم ش��ده ۱۱ ماه��ه ۲ میلیارد 
و ۷۰۰ میلی��ون دالر ص��ادرات مدنظ��ر قرار 
گرف��ت که نش��ان دهنده رش��د ۱۷ درصدی 
در این بخش اس��ت. به گفت��ه مدیرکل دفتر 
صنای��ع غذایی، دارویی و بهداش��تی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برآورد می ش��ود که 
بر اس��اس آمار ۱۲ ماهه ح��دود ۲ میلیارد و 
۹۰۰ میلی��ون دالر ص��ادرات صنایع غذایی، 
دارویی و بهداش��تی مدنظر قرار گرفته باشد 
هر چن��د هنوز آمار ۱۲ ماه��ه مربوط به این 

بخش اعالم نشده است.

خبرنامه

تفاهم-گروه گزارش: چهارمین جشنواره 
»برن��د محبوب« از نظ��ر مصرف کنن��دگان با 
بررسی وضعیت برندها، موانع تولید و تقدیر از 
برندهای برتر در مرکز همایش های بین المللی 
صداوس��یما  با معرفي برند هاي محبوب سال 

۱۳۹٦ برگزار شد. 
به گزارش خبرنگارما، چهارمین جشنواره 
»برن��د محب��وب« از نظر مص��رف کنندگان در 
حال��ی با حض��ور برندها و نماین��دگان جامعه 
مصرف کننده برگزارشد که هادي اسدي- رییس 
کمیته اجرایي این جشنواره ضمن ارائه گزارشي 
از عملکرد دوره هاي گذش��ته تصریح کرد: در 
چهارمین نظرس��نجي مردمي برند محبوب که 
با حضور بی��ش از ۲۴۰۰ برن��د در ۱۴۷ گروه 
کاال و خدمات برگزار گردید و۱۲۷۵۴۹٦ راي 
از ط��رف مصرف کنندگان به ثبت رس��ید و در 

نهایت ۳۳ برند محبوب معرفی شدند.
محمدناطق- رئیس شوراي سیاستگذاري 
ای��ن جش��نواره ب��ه نق��ش و جای��گاه وی��ژه 
مصرف کنن��دگان به عن��وان ه��واداران مردمي 
برندها پرداخته و ضمن تاکید بر اهمیت توجه 
ویژه به آنها در برنامه هاي اطالع رساني برندها، 
به ارائه پیشنهاداتي براي توسعه ارتباط برندها با 
هوادارن ش��ان در قالب باشگاه هواداري برندها 
پرداختن��د. وی س��پس برنامه ه��اي دبیرخانه 
جش��نواره را در جهت اش��اعه بیش��تر جایگاه 
برنده��اي محب��وب در جامعه و توجه بیش��تر 
مصرف کنندگان به این ش��اخص به عنوان یک 

معیار تصمیم گیري خرید مهم ارائه نمودند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت هم 
در تشریح اهمیت برند در بازارهای جهانی، به 
محصوالت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: همه 
محصوالت پتروش��یمی کشور تا سال ها با برند 
بازرگانی پتروش��یمی در بازاره��ای بین المللی 
عرضه می ش��د و جایگاهی ویژه برای خود باز 
کرده بود، اما با خصوصی ش��دن این ش��رکت 
و حض��ور ش��رکت های پتروش��یمی دیگر در 
بازاره��ای بی��ن المللی، آن برن��د از بین رفت. 
موءید صدرحس��ینی افزود: با خصوصی شدن 
شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرایطی پیش آمد 
که مجموعه های پتروش��یمی ب��ه طور جداگانه 
محصوالت خ��ود را در بازاره��ای بین المللی 

عرضه کردند و حتی ب��رای رقابت با یکدیگر، 
قیمت های خود را شکستند.

عبدالرضا مصری- نماینده مردم کرمانشاه 
و عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی، نیز از شرایط کنونی و قوانین 
و مقررات مربوط به بخ��ش تولید انتقاد کرد. 
وی ک��ه اکنون در کمیس��یون ویژه حمایت از 
تولی��د ملی و نظارت بر اجرای سیاس��ت های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز عضویت دارد، 
سخنان خود را با طرح این سوال آغاز کرد که 
»آیا در کش��ور ما ش��رایط برای تولیدکنندگان 
داخلی و خارجی یکس��ان است«؟ وی گفت: 
اکن��ون تولیدکنن��ده ایرانی تس��هیالتی با نرخ 

س��ود ۲۵ درص��د دریافت می کن��د؛ در حالی 
ک��ه تولیدکنن��دگان کش��ورهای همس��ایه، از 
تس��هیالتی با نرخ های سود یک تا سه درصد 
برخوردارن��د. مص��ری ادامه داد: رتب��ه ایران 
در فضای کس��ب و کار نامناس��ب است؛ روند 
دریافت مجوز ها و آغاز به کار برای واحدهای 
تولیدی داخلی نیز سهل و آسان نیست. عضو 
کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: 
ش��مار زیاد کارکنان دول��ت، موجب طوالنی 
ش��دن مراحل اداری می ش��ود؛ اکن��ون دولت 
آمری��کا ۸۰۰ ه��زار، دولت ژاپ��ن ۳۵۰ هزار، 
دانمارک هش��ت هزار و دولت ایران سه میلیون 
نفر کارمند دارد. بی توجهی به برندهای قدیمی و 
برندسازی در سال های گذشته موجب شد برخی 
برندهاِی ایران��ی مطرح در بازارهای بین المللی 
مانند برند بازرگانی پتروشیمی هشت سال پیش 
از بین برود و بازار محصوالت پتروشیمی کشور 
را با مشکل روبرو کند ضمن اینکه برند ارج نیز 

سال گذشته از مدار تولید خارج شد.
همچنی��ن محم��ود محمدی��ان- ریی��س 
کمیته علمي جش��نواره نیز دراین مراسم گفت: 
حساس��یت و اهمی��ت برندینگ در کش��ور در 
س��طح گفتمان ایجاد شده اس��ت وخوشبختانه 
اهمیت محبوبیت برند درحال افزایش اس��ت. 
وی در ادام��ه اف��زود: درمی��ان ش��اخصه ها و 
معیاره��ای متعدد برای اولوی��ت بندی برندها، 
ش��اخص محبوبی��ت برن��د از اهمی��ت باالیی 
برخوردار است. چون برندها مشروعیت حقیقی 

خود را از مردم می گیرند.

تقدیر از برگزیدگان چهارمین جشنواره "برند محبوب "مصرف کنندگان

 سرمایه گذاری 4500 میلیارد ریالی 
ایمیدرو در اکتشافات جدید

تفاه��م- گروه اقتصادی: رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد: ایمیدرو برای انجام برنامه جدید 
اکتشاف در ۴ سال گذشته، بیش از ۴۵۴۰ میلیارد ریال سرمایه صرف کرد. مهدی کرباسیان به اهمیت 
انجام فعالیت های اکتش��افی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه موضوع اکتشافات معدنی مدت ها 
مغفول مانده بود، در دولت یازدهم، تصمیم بر آن شد با هدف شناسایی توانمندی های معدنی کشور 
و افزایش میزان ذخایر مواد معدنی، برنامه وس��یع ۲۵۰ هزار کیلومتر مربعی به اجرا در آید. وی ادامه 
داد: ۱.۰۸۰میلیارد ریال از رقم فوق مربوط به سال ۱۳۹۵ است که در بخش های مختلف این برنامه 
هزینه ش��ده اس��ت. کرباسیان یادآور شد: در ابتدا، برخی به چشم تردید به این سطح از اکتشاف نگاه 
می کردند اما در حال حاضر نتایج اولیه استخراج شده و خبر از وجود ذخایر جدید معدنی می دهد. 
رییس هیات عامل ایمیدرو افزود: نتایج مقدماتی تاکنون نشان از کشف ۴۵۰ میلیون تن ذخیره زغال 
س��نگ ، ۳۵۰ میلیون تن ذخیره سنگ آهن می دهد. کرباسیان همچنین درباره همکاری شرکت های 
داخلی در اجرای این طرح گفت: در این برنامه حدود ۱۰۰ شرکت خصوصی داخلی مشغول اجرای 
پروژه های اکتشافی شدند و بخش های مختلف خدماتی،  فنی و مهندسی، پیمانکاری و ... را برعهده 
گرفتن��د. وی ادام��ه داد: افزایش همکاری با ش��رکت های صاحبنام خارجی ک��ه پس از برجام برای 

شرکت های ایرانی هموار شده بود، سبب استفاده از فناوری های جدید شد.

 احیای روابط تجاری ایران 
با قطر، کویت و عربستان

افزایش سطح تبادالت تجاری با دو کشور عراق و عمان در سال ۱۳۹٦ و نیز احیای روابط تجاری 
با برخی کش��ورهای عربی از جمله قطر، کویت و عربس��تان س��عودی در دستور کار بخش تجارت 
خارجی ایران قرار گرفته اس��ت. مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی سازمان توسعه 
تجارت در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه توسعه روابط تجاری همانند سال های قبل با کشورهای 
عمان و عراق در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: روابط تجاری ایران با عمان در سال ۱۳۹۵ نسبت 
به سال ۱۳۹۴ افزایشی دوبرابری داشته و سعی خواهیم کرد که در قالب سرمایه گذاری های مشترک، 
خدمات فنی، مهندسی و نیز توسعه صادرات، حجم روابط تجاری خود را با این کشور افزایش دهیم. 
فرزاد پیلتن در مورد روابط تجاری ایران با عراق در سال ۱۳۹٦ نیز بیان کرد: توسعه صادرات در قالب 
همکاری های جدید از جمله خدمات فنی- مهندس��ی، خدمات مشترک صنعتی و نیز همکاری های 
تجاری مشترک جدید تعریف شده با عراقی ها در دستور کار قرار گرفته تا بتوانیم در قالب بازسازی 
و نوس��ازی صنایع و ش��هرک های صنعتی این کشور، تبادالت تجاری خود را افزایش دهیم. مدیرکل 
دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت افزود: عالوه بر این فعالیت مجدد 
در پروژه های متوقف شده به دلیل مسائل امنیتی که داعش ایجاد کرده بود از دیگر مسائلی است که 

مدنظر قرار گرفته است.

نوبت اول 

شهرداری رزن در نظر دارد اجرای پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر رزن ) جدول نهری- کانیو- کتابی – جدول پرسی و تک جدول گرانیتی 
(جمعا به طول ۲٦۸۵ متر  طول را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای صالحیت و رتبه دار راه و ابنیه و ایمنی پیمانکاران واگذار نماید.

۱- برآورد قرار داد به مبلغ ۲/۰۱۰/۹۲۲/۸۷٦ ریال می باشد.
۲- مبلغ تضمین ش��رکت در مزایده مذکور  به صورت ) واریز نقدی/ اوراق مش��ارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید 
قبل از سررسید ) موضوع قانون نحوه ی انتشارات اوراق مشارکت ( / ضمانت نامه بانکی( می باشد واریز مبلغ ۱۰۰/۵۴٦/۰۰۰ ریال به حساب 

۴۳٦۰۲٦۹۱ نزد بانک رفاه به نام شهرداری رزن و ارائه فیش واریزی به امور مالی شهرداری جهت ثبت سپرده 
۳- مهلت دریافت و تحویل اسناد از مورخه ۱۳۹٦/۲/۲ لغایت تا پایان وقت اداری مورخه ۹٦/۲/۲۳ می باشد.

۴- هزینه چاپ کلیه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد.
۵- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است 

٦- در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضربه انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد 
۷- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است

۸- زمان بازگشایی پاکت های واصله ساعت۱۰ صبح مورخه ۹٦/۲/۲۵ در محل دفتر شهردار محترم می باشد
۹- جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ۰۸۱۳٦۲۲۲۴۴۲ و ۰۸۱۳٦۲۲۵۳۴۰ تماس حاصل فرمائید.

روابط عمومی شهرداری رزن 
تاریخ انتشار چاپ اول: ۲/۲/۹٦

تاریخ چاپ نوبت دوم: ۲/۱۱/۹٦

آگهی مناقصه جدولگذاری

همایش سالیانه شرکت های پخش استان با 
ه��دف تدوین فرصت ها و چالش های پیش رو 
در س��ال اقتص��اد مقاومت��ی در تاالر گلس��تان 
رش��ت ب��ا حضور دکت��ر ثابت قدم- ش��هردار 
رش��ت، کارگر- عض��و هیئت مدی��ره انجمن 
ملی ایران ،جعفرزاده- نماینده مردم رش��ت در 
شورای اسالمی ،رسولی- عضو شورا و رییس 
کمیس��یون حمل و نقل ش��هری، احمدنادری- 
دبیر انجمن ش��رکت های صنعت پخش استان، 
عبداللهی- مدیر تاالر گلس��تان و شهردار اسبق 
منطقه پنج رشت وبه همراه تعدادی از مسوولین 
 استانی و صنعت گران پخش کشور برگزار شد .
مهندس احمد نادری دبیر انجمن ش��رکت های 
همای��ش  ای��ن  در  اس��تان  پخ��ش  صنع��ت 
گفت:براس��اس اطالع��ات وآم��ار ارائه ش��ده 
ش��رکت های صنعت پخش،۱۰۱شرکت پخش 
سراس��ری و ٦۰۰ شرکت استانی و منطقه ای در 
کشور درحال فعالیت هستند که بالغ بر ۸۰۰۰۰ 
میلیارد تومان گردش ماهیانه در سال دارند. وی 
افزود :امروزه صددرصد م��واد دارویی و کاالی 
دارویی و ۷۵تا ۸۰ درصد مواد غذایی، ش��وینده 
بهداش��تی و آرایشی توسط ناوگان شرکت های 
توزیع انجام می گیرد که طب��ق اطالعات و آمار 
صنعت پخش تقریب��ا ۸ درصد درآمد ملی را به 
خودش اختصاص می دهد.مهندس نادری متذکر 
شد:با حمایت مسئوالن استانی میتوان این درصد 
را افزایش داد چرا که با توجه به نیازشرکت های 
تولی��دی برای ارائه محصوالت و معرفی کاالها، 
صنعت پخش این توانای��ی را دارد که به عنوان 
موتور متحرک اقتصاد کش��ور ایفای نقش کند.
دبیر انجمن ش��رکت های صنعت پخش استان 
با اشاره به اش��تغالزایی در صنعت پخش اظهار 
کرد:صنعت توزیع و پخش یکی از شفاف ترین 
صنعت های کشور است و تعداد افراد شاغل در 
این صنعت بالغ بر ٦۰هزار نفر تخمین زده شده 
است.وی ضمن قدر دانی از تالش های انجمن 
ملی ش��رکت پخش ایران بیان ک��رد: اقداماتی 
توسط انجمن ملی شرکت پخش ایران صورت 
گرفته که یکی از مه��م ترین آنها در خصوص 
م��اده  ۱٦۹ در نیم��ه دوم س��ال ۱۳۹۵ بوده که 

جای تشکر و قدردانی ویژه دارد.مهندس نادری 
تصریح ک��رد: کار های مهمی توس��ط انجمن 
ملی ایران صورت گرفته اس��ت که تهیه پرتال 
انجمن با هم��کاری س��ازمان صنعت،معدن و 
تجارت جه��ت تصریح و تمدی��د مجوز های 
پخش ، عقد ق��رارداد با مجامع دانش��گاهی و 
صنعتی جهت تدوین برنامه استراتژیک صنعت 
پخش و تدوین استاندارد های صنعت پخش از 
جمله مهمترین کارهای انجمن ملی محس��وب 
می شود.همچنین یکی از عملکرد های اساسی 
و ارزشمند انجمن ملی ایران، دریافت مجوز از 
اتاق بازرگانی بوده که موافقت های اصولی آن 
در حال انجام است تا پس از تصویب درمجمع 
عمومی و ات��اق بازرگانی م��الک فعالیت های 
 آتی انجم��ن توزیع پخ��ش ایران ق��رار گیرد.
وی در ادامه به مش��کالت صنعت پخش اشاره 
کرد و افزود: از مهم ترین مشکالتی که صنعت 
پخش با آن مواجه اس��ت چک برگش��تی بوده 
که متاس��فانه امروزه ب��الی جان صنعت پخش 
ش��ده و با توجه به مش��کالت اقتص��ادی با آن 
بش��دت دس��ت به گریبان اس��ت.دبیر انجمن 
ش��رکت های صنعت پخش استان اضافه کرد: 
ُعرف غیر اصولی فروش نس��یه و نرخ کارمزد 
قانونی صنع��ت پخش ضعیف تری��ن در صد 
کارم��زد در اقتصاد را به خ��ود اختصاص داده 
زیرا قوانین مربوط به دهه ۷۰ است و متاسفانه 
هیچگونه اصالح��ی در این زمینه برای کارمزد 
ش��رکت های پخش صورت نگرفته اس��ت . 
مهن��دس احمد نادری در ادام��ه تصریح کرد: 
اگر دولت ش��رایط واقعی درآمد برای صنعت 
پخ��ش را محیا کن��د س��رمایه گذاران با رقبت 
بیشتری حضور پیدا می کنند و شرایط سرمایه 
گذاری بیش��تری در این زمین��ه فراهم خواهد 
شد.وی یادآور شد: عدم اصالح قوانین تاریخ 
گذشته و قدیمی، تناسبی با حال حاضر اقتصاد 
و شرایط روز کشور را ندارند که متاسفانه این 
امر کاهش ۳۰ درصدی مالی برای شرکت های 
توزیع و پخش را در بر داش��ته است.مهندس 
ن��ادری اظه��ار کرد:توزیع به عن��وان پلی بین 
تولید ومصرف اس��ت و یکی از اضالی تولید، 

توزی��ع و مصرف بوده ،بعضی ازصنایع دارو و 
شرکت های تولید کننده دارو ملضم هستند که 
ش��رکت پخش داشته باش��ند ولی متاسفانه در 
صنایع دیگر این ال��زام وجود ندارد و هرکس 
می تواند توزیع کننده هرکاالیی باشد.این مقام 
مسئول یکی دیگر از مشکالت مهم این صنعت 
را کمبود آزمایش��گاه، دانش��گاه و دانش��کده 
عنوان کرد و گفت: از دیگر مشکالت مهم این 
صنعت کمبود آموزش��گاه ،دانشکده ودانشگاه 
برای فعالیت بازاریابی می باش��د چرا شرکت 
ها خودش��ان با توجه به تجربه ای که کس��ب 
کردند اف��راد مختلف در گرایش های مختلف 
تحصیلی را ج��ذب می کنند، آموزش می دهند 
و ب��ه کار می گیرند، اما بی تردید اگر این افراد 
تحصی��ل کرده و تخصص��ی از مقطع کاردانی 
،کارشناس��ی صرفا برای بازاریابی آماده شوند 
این امر می تواند کمک بسیار بزرگی به صنعت 
کشور وگردش فعالیت های اقتصادی در بخش 
تولی��د و توزیع با خود داش��ته باش��ند.مهندس 
نادری با اش��اره به وجود ش��رکت های بدون 
مجوز و غیرقانونی بیان کرد:وجود شرکت های 
غیر رس��می و بدون مجوز برای ش��رکت های 
قانونمندی که با رعایت مواردی همچون بیمه ، 
مالی��ات ورعایت کردن اصول قاچ��اق کاالو... 
روبرو هس��تند مش��کالتی به وجود می آورند 
چرا که دست شرکت های غیر قانونی متاسفانه 
 بیش��تر از ش��رکت ه��ای قانونمند باز اس��ت.
وی در پای��ان اظهار داش��ت: اینها مش��کالتی 
هس��تند که امیدوارم در س��ال ۱۳۹٦ با کمک و 
همراه��ی هیئت مدیره چه در گیالن و تهران و 
هم��کاران وکارگروه ه��ا بتوانیم بخش عظیمی 
از آن را بر ط��رف بکنیم .مهندس نادری- دبیر 
انجمن صنعت پخش اس��تان در انتها با تش��کر 
وی��ژه از دکتر کارگر گفت:دکت��ر کارگر عضو 
هیئت مدیره انجمن ملی ایران از مفاخر ش��هر 
رش��ت و نماینده رش��ت در تهران هس��تند که 
افتخار دادند در کنار ما بودند و مطمئنا ایشان از 
چالش ها و مش��کالت فراوان در زمینه صنعت 
پخش آگاهی کامل دارند و بی شک در این راه 

همراهمان خواهند بود.

دبیر انجمن صنعت پخش گیالن مطرح کرد

 توزیع ۸0 درصدی مواد غذایی و بهداشتی 
توسط ناوگان شرکت های توزیع

عکس: سید عبدا... میرحسینی

    

    


